
 
 

 
 

 الرحيم بسم اهلل الرحمن
 فهذه ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد

مجموعة طيبة من فتاوى كبار العلماء في جماعة اإلخوان 
كثير من المسلمين حتى يعرفوا  بهاالمسلمين التي اغتر 

 .حقيقتها
بن باز  عبد العزيز اإلمام مةماحة الشيخ العالفتوى س -1

 :رحمه اهلل

أحسن اهلل إليك، حديث النبي صلى اهلل : سئل رحمه اهلل -
ستفترق أمتي على : ))عليه وسلم في افتراق األمم، قوله

الحديث فهل جماعة ...(( ثالث وسبعين فرقة إال واحدة
وبدع، وجماعة اإلخوان  شركياتالتبليغ على ما عندهم من 

ما عندهم من تحزب وشق العصا على والة  المسلمين على
 األمور، هل هاتان الفرقتان تدخل في الفرق الهالكة ؟

تدخل في االثنتين والسبعين،و من خالف عقيدة : )الجواب
( أمتي)أهل السنة دخل في االثنتين والسبعين، المراد بقوله 

استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، : أمة اإلجابة، أي: أي
الناجية، السليمة التي اتبعته : ين فرقةثالث وسبع

واستقامت على دينه، واثنتان وسبعون فرقة فيهم الكافر 
 -: فقال السائل .وفيهم العاصي وفيهم المبتدع، أقسام

 هاتان الفرقتان من ضمن االثنتين والسبعين ؟ -يعني 
من شريط ]. اهـ( نعم، من ضمن الثنتين والسبعين: )الجواب

بسنتين أحد دروس المنتقى فى مدينة الطائف قبل وفاته 
 .[رحمه اهلل

 

حركة اإلخوان  ،سماحة الشيخ: و سئل كذلك رحمه اهلل -
المسلمين دخلت المملكة منذ فترة، وأصبح لها نشاط بين 
طلبة العلم، ما رأيكم في هذه الحركة ؟ وما مدى توافقها مع 

 منهج الُسنة والجماعة؟

ينتقدها خواص أهل العلم  حركة اإلخوان المسلمين: )الجواب
نكار  ؛ ألنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد اهلل وا 
نكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها عدم  الشرك وا 
النشاط في الدعوة إلى اهلل ، وعدم التوجه إلى العقيدة 
الصحيحة التي عليها أهل الُسنة والجماعة، فينبغي لإلخوان 

ناية بالدعوة الَسلفية، الدعوة المسلمين أن تكون عندهم ع
نكار عبادة القبور، والتعلق باألموات،  إلى توحيد اهلل، وا 

و البدوي، و ما  الحسينواالستغاثة بأهل القبور كالحسن و 
أشبه ذلك، يجب أن يكون عندهم عناية بهذا األصل 
األصيل، بمعنى ال إله إال اهلل التي هي أصل الدين، وأول ما 

صلى اهلل عليه وسلم في مكة دعا إلى دعا إليه النبي 
توحيد اهلل، إلى معنى ال إله إال اهلل، فكثير من أهل العلم 

عدم : ينتقدون على اإلخوان المسلمين هذا األمر، أي
نكار ما  النشاط في الدعوة إلى توحيد اهلل، واإلخالص له، وا 

ال من التعلق باألموات واالستغاثة بهم والنذر أحدثه الجه  
لذبح لهم، الذي هو الشرك األكبر، وكذلك ينتقدون لهم وا

تتبع الُسنة، والعناية بالحديث : عليهم عدم العناية بالُسنة
الشريف، وما كان عليه سلف األمة في أحكامهم الشرعية، 
وهناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من اإلخوان ينتقدونهم 

 .هـا( فيها، ونسأل اهلل أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم
 .[608 عدد( المجلة)نقاًل عن مجلة ]
 
 

 

محمد ناصر الدين  اإلمام فتوى محدث الشام العالمة -2
 :رحمه اهلل األلباني

ليس صواًبا أن يقال إن اإلخوان ) :رحمه اهلل قال
 .(المسلمين هم من أهل الُسنة، ألنهم يحاربون الُسنة

من  اإلخوانلتبليغ و من شريط فتوى حول جماعة ا]
 [.تسجيالت منهاج السنة بالرياض

عثيمين رحمه ال صالح محمد بن اإلمام فتوى العالمة -3
 :اهلل فى حكم تعدد الجماعات

هل هناك نصوص في كتاب اهلل و ُسنة : سئل رحمه اهلل
نبيه صلى اهلل عليه وسلم فيهما إباحة تعدد الجماعات أو 

 اإلخوان ؟ 

لكتاب وال في الُسنة ما يبيح تعدد ليس في ا: )الجواب
األحزاب والجماعات، بل إن في الكتاب والُسنة ما يذم ذلك 

ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوْا ِديَنُهْم َوَكاُنوْا ِشَيًعا لَّْسَت : )قال تعالى, 
ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى الل ِه ثُمَّ ُيَنبُِّئُهم ِبَما َكاُنوْا 

وال ( ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفِرُحونَ : )وقال تعالى( َعُلونَ َيفْ 
بل ما , شك أن هذه األحزاب تتنافى مع ما أمر اهلل به 

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا : )حث اهلل عليه في قوله نَّ َهِذِه ُأمَّ َواِ 
إنه ال يمكن للدعوة أن : وقوُل بعضهم (.َربُُّكْم َفاتَُّقونِ 

هذا ليس بصحيح : نقول! ى إال إذا كانت تحت حزب ؟تقو 
بل إن الدعوة تقوى كلما كان اإلنسان منطوًيا تحت , 

كتاب اهلل، وُسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم، متبًعا 
 .اهـ( آلثار النبي صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين

جماعة واحدة ال جماعات وصراط واحد ال "من كتاب ]
لة الشيخ العالمة ربيع المدخلي حفظه لفضي" عشرات

 [.اهلل
 
 

فى جماعة  المعتبرين أقوال علماء السنة
 المسلمين اإلخوان

 



 

 :حفظه اهلل الفوزان بن فوزان العالمة صالح فتوى -4
هل هذه الجماعات تدخل فى االثنتين : سئل حفظه اهلل  -

 و السبعين فرقة الهالكة؟

نعم كل من خالف عقيدة أهل السنة و الجماعة : فقال 
فى الدعوة أو فى العقيدة أو فى  اإلسالم إلىممن ينتسب 

فانه يدخل فى االثنتين و السبعين  اإليمانمن أصول  شيء
فرقة و يشمله الوعيد و يكون له من الذم و الوعيد بقدر 

 .مخالفته
 اإلخوانو سئل ما حكم وجود مثل هذه الفرق التبليغ و - 

المسلمين و حزب التحرير و غيرها فى بالد المسلمين 
هذه الجماعات الوافدة يجب أال نتقبلها ألنها : فقال  ؟عامة

تريد أن تنحرف بنا و تفرقنا و تجعل هذا تبليغيا و هذا 
لم هذا التفرق؟ هذا كفر بنعمة اهلل ... خوانيا و هذا كذا إ

سبحانه و تعالى و نحن على جماعة واحدة و على بينة 
لماذا  هو خير؟ بالذيهو أدنى  الذيمن أمرنا لماذا نستبدل 

نتنازل عما أكرمنا اهلل سبحانه و تعالى به من االجتماع و 
جماعات تفرقنا و  إلى ننتمياأللفة و الطريق الصحيح و 

من ] .تشتت شملنا و تزرع العداوة بيننا هذا ال يجوز أبدا
 [.كتاب األجوبة المفيدة عن المناهج الجديدة

 :العالمة صالح اللحيدان حفظه اهلل فتوى -5
جماعة التبليغ، ليسوا من أهل المناهج  و اإلخوان): قال 

الصحيحة، فإن جميع الجماعات والتسميات ليس لها أصل 
في سلف هذه األمة، وأول جماعة ُوجدت وحملت االسم، 
جماعة الشيعة، تسموا بالشيعة، وأما الخوارج، فما كانوا 

فتاوى من ] .اهـ( يسمون أنفسهم إال بأنهم المؤمنون
 [. الحرمين الجماعات وأثرها على بالدالعلماء في 

 :العالمة عبد المحسن العباد حفظه اهلل فتوى -8
 أجاب ،المسلمين اإلخوانالتبليغ و  جماعتيلما سئل عن  

هي محدثة، : هذه الفرق المختلفة الجديدة، أوالً  :حفظه اهلل
ميالدها في القرن الرابع عشر، وقبل القرن الرابع عشر ما 

الم األموات، كانت موجودة، وما كانت مولودة، هي في ع
أما المنهج القويم، والصراط المستقيم، فميالده وأصله من 
بعثة الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم، ما كان عليه 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه من حين بعثته عليه 
الصالة والسالم، فمن اقتدى بهذا الحق والهدى، فهو الذي 

، تلك الفرق، أو ، ومن حاد عنه، فإنه منحرفاسلم ونج
تلك الجماعات، من المعلوم أن عندها صواب وعندها خطأ، 
لكن أخطاؤها كبيرة، وعظيمة، فيحذر منها، ويحرص على 
اتباع الجماعة الذين هم أهل السنة والجماعة، والذين على 
منهج سلف األمة، والذين التعويل عندهم على ما جاء عن 

وليس التعويل على  اهلل وعن رسوله عليه الصالة والسالم،
أمور جاءت من عند فالن وفالن، وعلى طرق ومناهج 
أحدثت في القرن الرابع عشر الهجري، فإن تلك الجماعات 
أو الجماعتين اللتان أشير إليهما إنما وجدتا وولدتا في 
القرن الرابع عشر على هذا المنهج، وعلى هذه الطريقة 

يه مما أحدثه من المعروفة، التي هي االلتزام بما كانوا عل
أحدث تلك المناهج، وأوجد تلك المناهج، فاالعتماد ليس 

نما هو على آراء وأفكار , على أدلة الكتاب والُسنة وا 
ومناهج جديدة ُمحدثة، يبنون عليها َسيرهم ومنهجهم، وِمن 
أوضح ما في ذلك أن الوالء والبراء عندهم إنما يكون لمن 

اعة اإلخوان، من دخل فمثاًل جم .دخل معهم ومن كان معهم
 فإنهم ومن لم يكن معهم، ،يوالونه ،معهم، فهو صاحبهم

لو كان  و –، أما لو كان معهم على خالف معه نيكونو
فإنه يكون  -من أخبث خلق اهلل، ولو كان من الرافضة

أخاهم، ويكون صاحبهم، ولهذا من مناهجهم أنهم 
ض يجمعون من هبَّ ودب، حتى الرافضي الذي هو ُيبغ

الصحابة، وال يأخذ بالحق الذي جاء عن الصحابة، إذا 
دخل معهم في جماعتهم، فهو صاحبهم، وُيعتبر واحًدا 

فتاوى العلماء من ] .له ما لهم، وعليه ما عليهم, منهم
 [.الحرمين فى الجماعات و أثرها على بالد

 

 أبو البراء سمير المغربي/ أعد المطوية
 المسلمين غفر اهلل له و لوالديه و لجميع

 


